
Komentář ke vzoru: Oznámení o spáchání přestupku 

podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 

týrání 

Vzor využijete, pokud výbuchy zábavní pyrotechniky negativně zasáhly zvíře, 

které chováte, případně volně žijící zvíře. Podáním vzoru iniciujete prošetření 

spáchání přestupku podle zákona č. 246/1992Sb., na ochranu zvířat proti týrání 

(„zákon o týrání zvířat“).  

Správní orgán nebo Policie má povinnost zahájit řízení o každém přestupku, který zjistí 

a v řízení dále pokračuje z moci úřední. Pokud ale správní orgán nebo Policie 

vyhodnotí, že nejsou naplněny znaky skutkové podstaty přestupku, které stanoví 

zákon, nebo nezjistí, kdo konkrétně přestupek spáchal, věc odloží. To, že oznámení 

podáte tedy nemusí automaticky znamenat, že přestupkové řízení bude vždy 

zahájeno. Doporučujeme proto k oznámení přiložit důkazy (zejména 

videodokumentaci, lékařskou zprávu o ošetření zvířete, svědectví dalších osob a 

kontakt na ně), ze kterých bude zřejmé, že došlo k týrání zvířete a kdo se ho dopustil. 

 

Jaké části vzoru přizpůsobit 

- Podatel 

o Doplňte své identifikační údaje dle Vzoru. Oznámení může podat 

fyzická i právnická osoba (spolek). Pokud oznámení podáváte jako 

právnická osoba, uveďte název a sídlo této právnické osoby. 

- Adresát 

o Oznámení můžete adresovat Krajské veterinární správě pro příslušný 

kraj (adresy krajských veterinárních správ), obvodnímu oddělení 

Policie ČR (obvodní oddělení Policie ČR podle adresy) nebo obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností (seznam obcí s rozšířenou 

působností v jednotlivých krajích).  

o V případě, že orgán, ke kterému jste oznámení podali, nebude 

příslušný k projednání přestupku, má povinnost věc oznámit 

příslušnému orgánu. 

- Místo a datum sepsání oznámení 

o Uveďte kdy a kde jste oznámení sepsali. 

- Identifikace zvířete 

o Upřesněte, na jaké zvíře měl opad pyrotechniky dopady – např. pes, 

kočka, kůň apod. Pokud je zvířat více, uveďte to. Pokuta pro pachatele, 

který zasáhl více zvířat, by měla být vyšší. 

o Pokud oznámení podáváte kvůli dopadu na volně žijící zvíře, upřesněte 

ho a upravte textaci. 

- Datum, čas a místo odpalu pyrotechniky 

o Upřesněte, kdy a kde byla pyrotechnika odpálena. Místo identifikujte 

co nejpřesněji, např. adresou. Můžete místo i blíže popsat, pokud si 

https://www.svscr.cz/prehled-adres-podatelen/
https://www.policie.cz/imapa.aspx
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-51#f6721502
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-51#f6721502
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myslíte, že to je relevantní (př. Místo odpalu se nachází v bezprostřední 

blízkosti záchranné stanice.) 

- Identifikace pachatele 

o Pokud víte, kdo pyrotechniku odpálil, uveďte jméno, příjmení a adresu 

této osoby. 

- Důkazy 

o Popište všechny důkazy, které o spáchání přestupku máte dispozici. 

Ideální je přiložit videodokumentaci, ze které je patrné, jak výbuchy 

probíhaly, jaká byla jejich intenzita, popř. jak výbuchy dopadly na dané 

zvíře. Přiložit můžete také fotografie. 

o Pokud víte o nějakých osobách, které byly výbuchům přítomny a jsou 

ochotné o nich vypovídat před Policií nebo správním orgánem, uveďte 

jejich identifikační údaje. Pokud to Policie nebo správní orgán uzná za 

vhodné, bude je kontaktovat. 

- Dopady na zvíře 

o Uveďte, jaké měly výbuchy dopady na dané zvíře nebo zvířata. Pokud 

došlo k fyzickému zranění, popište ho. Popište i případné psychické 

útrapy v době výbuchu a po něm. Pokud jste se zvířetem byli u 

veterináře a máte k dispozici lékařskou zprávu, uveďte datum, kdy byla 

vydána. Můžete také shrnout obsah lékařské zprávy, vč. např. dopadů 

na zvíře do budoucnosti. 

- Jméno a příjmení podatele 

o Uveďte své jméno a příjmení. Pokud budete oznámení podávat osobně 

nebo poštou, vytiskněte ho a podepište. Oznámení můžete podat také 

prostřednictvím datové schránky. 

- Přílohy 

o Upřesněte dle vzoru přílohy, o kterých v textu oznámení píšete. 

o Přílohy nejsou povinnou náležitostí oznámení, zvyšují ale 

pravděpodobnost, že řízení o přestupku bude zahájeno. 

 

Případné další úpravy vzoru 

- Usmrcení zvířete 

o Pokud v důsledku výbuchů pyrotechniky došlo k úmrtí zvířete, je 

potřeba vzor přepsat.  

o V prvním odstavci jako ztučněnou větu uveďte: „Domnívám se, že 

v důsledku výbuchů pyrotechniky byl spáchán přestupek 

usmrcení zvířete bez zákonného důvodu podle § 27 odst. 1 písm. 

d) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání („zákon o 

týrání zvířat“).“ 

o Na místo třetího odstavce textu uveďte (a případně upravte dle 

okolností případu): „Podle § 27 odst. 1 písm. d) zákona o týrání zvířat 

se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že usmrtí zvíře, aniž k tomu 

jsou dány důvody podle § 5 odst. 2 zákona o týrání zvířat. Ani jeden 

z těchto důvodů nebyl naplněn. Zvíře bylo usmrceno v důsledku 

zasažení zábavní pyrotechnikou.“ 

o Pátý a šestý odstavec textu vymažte. 
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- Porušení obecně závazné vyhlášky 

o Pokud vaše obec vydala obecně závaznou vyhlášku, která reguluje 

využívání zábavní pyrotechniky, a odpalem pyrotechniky byla tato 

vyhláška porušena, můžete o tuto informaci podnět doplnit.  

o Po šestém odstavci můžete doplnit: „Využití zábavní pyrotechniky je 

navíc v rozporu s obecně závaznou vyhláškou č. [číslo] ze dne [datum] 

Obce [Obec]. Tato vyhláška stanoví [omezení využití pyrotechniky, 

které bylo porušeno]. To v daném případě nebylo dodrženo, jelikož 

[popis konkrétní situace]. Domnívám se proto, že byl spáchán 

přestupek proti pořádku v územní samosprávě podle § 4 odst. 2 

zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích.“ 

o Skutečnosti v hranatých závorkách doplňte dle okolností Vašeho 

případu. 

 

Kde nalézt další informace 

Podrobné informace o oznamování týrání zvířat se dočtete na webu Státní 

veterinární zprávy: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/zpusob-oznameni-o-tyrani-

zvirat/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve spolupráci s právníky FrankBold připravila Společnost pro zvířata, 2022 

www.spolecnostprozvirata.cz/stoppyro 

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/zpusob-oznameni-o-tyrani-zvirat/
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/zpusob-oznameni-o-tyrani-zvirat/

